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Θα βρείτε παρακάτω το σεμινάριο για την κατασκευή του παιχνιδιού ισορροπίας όπως φαίνεται στην φωτογραφία 

πιο κάτω. Μπορούν να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές αν δεν έχετε τον εξοπλισμό ή τις δεξιότητες για να το κάνετε. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις συνιστώνται για τη χρήση αυτού του παιχνιδιού από μια ομάδα 8 έως 10 ατόμων. 

 

 

Αριθμός και διαστάσεις των κομματιών που απαιτούνται για την κατασκευή του παιχνιδιού ισορροπίας: 

 

     45 μικρά κομμάτια σε διάφορα μεγέθη και βάρη  A 

     κουτί:200 x 200 x 90 mm      B 

     δίσκος (η βάση του κουτιού):220 x 220 x 15 mm          C 

     ή κατακόρυφο στύλο:1050 x 50 x 50 mm                        D 

     σχοινί ή οριζόντια ράβδος:480 x 30 x 30 mm  E 

     μεγάλος δίσκος:(κεντρική οπή 5 mm)   F 

     μικρός δίσκος:350 x 350 x 5 mm (κεντρική οπή 5 mm)G 

     Κορδόνι ή σπάγκο 5mm:300mm   H 

     τετράγωνη δομή βάσης: 80 x 80 x 60 mm    I 

     βάση ή πλίνθο:400 x 400 x 3 mm    J 

 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανακυκλωμένο ξύλο για τις κατασκευές όπως για παράδειγμα: 

- ο κάθετος στύλος είναι ένα υποπόδιο  

- ο κάθετος στύλος είναι ράβδος κουρτίνας 

- οι δίσκοι είναι το κάτω μέρος μιας ντουλάπας 

Ένα υπάρχον κουτί ή καλάθι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα για τους σκοπούς του παιχνιδιού χωρίς να 

χρειαστεί να αγοράσετε ξύλο. Για τα 45 κομμάτια, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μικρά εξαρτήματα ή 

αντικείμενα κατασκευασμένα από άλλο υλικό εκτός από ξύλο. 

 

 

Τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την κατασκευή του παιχνιδιού: 

 

- διάφορα κομμάτια ξύλου  

- ένα χειροπρίονο και ένα κουτί κοπής γωνιών ή ένα παζλ, ένα φαλτσοπρίονο και ένα δισκοπρίονο 

- γυαλόχαρτο διαφόρων κόκκων (80 και 120) ή τριβείο   

- ένα χάρακα και ένα μολύβι 

- κόλλα ξύλου 

- ένα μεγάλο λαστιχάκι 

- σμίλες ή τόρνο ξύλου 

- σμίλη ή τρυπάνι με μύτες κατάλληλης διαμέτρου και πριόνι οπών 

- ξύλινα ούπα ή βίδες (με κατσαβίδι) 

- ένα πινέλο 

- χρώμα ή λεκέ καρυδιάς 

- λινέλαιο 

- βάρη 

- ταινία διπλής όψης 
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- ένα σπάγκο ή κορδόνι 

 

 

 

 

Τα στάδια της κατασκευής του παιχνιδιού σε εικόνες: 

 

1. Συλλέξτε το απαραίτητο ξύλο για να φτιάξετε 

τα διάφορα μέρη του παιχνιδιού. 

 

2. Κόψτε τα μέρη C, D, E, F, G και J στο μέγεθος. 

3. Επισκευάστε τυχόν χτυπήματα ή τρύπες με 

ξυλοκολλητικό και κολλήστε τις ρωγμές. 

 

4. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να ανοίξετε 

τις τρύπες στο κέντρο των δύο κυκλικών 

δίσκων. 

 

5. Κάντε μια εγκοπή στο άκρο του Ε, ώστε να 

μπορεί να μπει η χορδή για να μην γλιστρήσει 

από τη μπάρα.  

Μειώστε τη διάμετρο του άλλου άκρου έτσι 

ώστε η ράβδος να χωράει στην οπή που θα 

γίνει στον στύλο D. 

Τρίψτε το τμήμα Ε. 

 

 

  

6. Κάντε μια τρύπα στον πόλο D με την ίδια 

διάμετρο με τη ράβδο E. 

Τρίψτε το τεμάχιο εργασίας. 

Συνδέστε ή κολλήστε τα μέρη D και E μεταξύ 

τους. 

Κόψτε το ένα άκρο της λωρίδας D από 50x50 

mm σε 40x40 mm σε ύψος 60 mm όπως και για 

τη λωρίδα E. 
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7. Κόψτε μια λωρίδα πάχους 25mm σε 4 

κομμάτια των 80mm κάνοντας μια λοξή τομή 

45° με ένα φαλτσοπρίονο ή ένα πριόνι χειρός 

με ένα πρότυπο για να φτιάξετε τη βάση I που 

θα δεχτεί τον στύλο D και στη συνέχεια 

προσπαθήστε να τα προσαρμόσετε για να 

δείτε αν ταιριάζουν σωστά μεταξύ τους. 

Τρίψτε τα 4 κομμάτια και, στη συνέχεια, 

κολλήστε τα μεταξύ τους, κρατώντας τα με ένα 

λαστιχάκι όσο η κόλλα σταθεροποιείται.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Μετρήστε, σημαδέψτε και ανοίξτε τρύπες στη 

μέση κάθε πλευράς για τους ξύλινους πείρους. 

Τοποθετήστε πείρους του ίδιου μεγέθους με 

την τρύπα που ανοίχτηκε προηγουμένως. 

Κάντε μια δοκιμή πριν από την εφαρμογή της 

κόλλας. 

Κάντε το ίδιο και στην πλάκα βάσης, έτσι ώστε 

οι πάσσαλοι να εφαρμόζουν σωστά. 

8α. Δυνατότητα συγκόλλησης του τμήματος Ι 
απευθείας στο δίσκο J με ξυλόκολλα με τη χρήση 
σφιγκτήρα, ώστε η κόλλα να σταθεροποιείται 
αποτελεσματικότερα χωρίς να δημιουργούνται τρύπες. 
 

 
 
 
 

 

 
9. Βάψτε την πλάκα C και τον μικρό δίσκο E ή 

σκουρύνετέ τα με λεκέ καρυδιάς αν όλο το 

ξύλο είναι ανοιχτόχρωμο. Προσοχή, τα μέρη 

αυτά πρέπει να τριφτούν προηγουμένως. 

Κολλήστε ή βιδώστε το δίσκο C στον στύλο D. 

Κολλήστε τους δύο δίσκους μεταξύ τους με 

ταινία διπλής όψης ή κόλλα ξύλου, 

ταιριάζοντας τις δύο τρύπες για να χωρέσουν 

το κορδόνι. 

 

 



 Balance Game Σεμινάριο 

4/3 
 

  

10. Κόψτε 4 κομμάτια 200mm επί 90mm από ένα 

κομμάτι ξύλου με κλίση 45° σε κάθε άκρο. 

Ελέγξτε ότι τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ 

τους και, στη συνέχεια, φτιάξτε ένα αυλάκι 5 

χιλιοστών κατά μήκος κάθε κομματιού για να 

τοποθετήσετε τη βάση. 

Τρίψτε τα διάφορα κομμάτια, κάντε τρύπες 

στην άκρη για να ενσωματώσετε τα εύκαμπτα 

ξυλάκια μπαμπού και στη συνέχεια ενώστε τα 

μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κόλλα. 

Βάλτε ένα λαστιχάκι γύρω από το κουτί. 

 

 

 

11. Εφαρμόστε λινέλαιο για να προστατεύσετε το παιχνίδι και τα 45 μικρά ξύλινα κομμάτια. 

 

 

 

Καλή κατασκευή! 


